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Opatření obecné povahy 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako 
věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a jako vodoprávní úřad podle § 107 odst. 1 písm. v) vodního zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní 
zákon“), na návrh společnosti Povodí Odry, státní podnik, IČ 70890021, se sídlem Varenská 49, 701 26 
Ostrava („navrhovatel“) mění podle § 30 odst. 1 vodního zákona ochranná pásma vodárenské nádrže 
Kružberk, stanovená rozhodnutím krajského úřadu č. j. MSK 154384/2006 ze dne 29. 9. 2006, následujícím 
způsobem: 

ochranné pásmo II. stupně k ochraně vodního zdroje před ohrožením jeho vydatnosti, jakosti 
nebo zdravotní nezávadnosti, členěné dosud na území označená II. 1. území v lesních porostech kolem 
vodárenské nádrže a II. 2. území podél přítoků do vodárenské nádrže, se podle § 30 odst. 5 vodního zákona 
rozšiřuje o území označené II. 3 území vodní nádrže Slezská Harta. 

Území vodní nádrže Slezská Harta je tvořeno těmito pozemky: 

obec Bílčice, katastrální území Bílčice, parcelní číslo: 
 1356/32 dle Záznamu podrobného měření změn č. 454-128/2019,  
 1356/33, 1356/92, 1356/93, 1356/94, 1356/95, 1407/7, 1407/8, 1407/9, 1481/3,  
 st. 260 dle Záznamu podrobného měření změn č. 454-128/2019 a dle Záznamu podrobného měření 

změn č. 455-128/2019 

obec Jakartovice, katastrální území Bohdanovice, parcelní číslo: 
 1229/2 

obec Bruntál, katastrální území Bruntál-město, parcelní číslo: 
 3252/2 
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obec Dlouhá Stráň, katastrální území Dlouhá Stráň, parcelní číslo: 
 525/14, 588/1, 593/2, st. 9 

obec Milotice nad Opavou, katastrální území Jelení u Bruntálu, parcelní číslo: 
 1456/13 

obec Bruntál, katastrální území Karlovec, parcelní číslo: 
 254, 742, 158/14, 158/15, 158/16, 158/5, 283/2, 342/2 

obec Leskovec nad Moravicí, katastrální území Leskovec nad Moravicí, parcelní číslo: 
 274, 401, 461, 466, 551, 2608, 621/1, 2650, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2822, 2823, 2824, 2825, 

2826, 2827, 2828, 2829, 1958/2, 1958/5, 2018/2, 2100/3, 2160/2, 2160/8, 2160/9, 2711/2, 2715/1, 
2730/12, 428/4, 465/1, 670/2, st. 126/1, st. 127, st. 131, st. 208/3 

 2730/1 dle Záznamu podrobného měření změn č. 701-128/2019 

obec Mezina, katastrální území Mezina, parcelní číslo: 
 242, 1690, 1703/2, 1703/6, 219/2, 227/3, 292/2, 429/4, 429/5, st. 142, st. 143 
 1703/7 dle Záznamu podrobného měření změn č. 688-128/2019  

obec Nová Pláň, katastrální území Nová Pláň, parcelní číslo: 
 400, 410, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 274/1, 95/2, 95/37, st. 119, st. 32/1, st. 32/2 

obec Razová, katastrální území Razová, parcelní číslo: 
 32, 34, 2411, 3829, 1695/4, 1918/1, 1918/6, 1918/7, 1983/5, 1997/6, 1997/7, 2028/10, 2028/12, 

2028/3, 2251/8, 2524/18, 2524/3, st. 371/1 
 2075 dle Záznamu podrobného měření změn č. 984-128/2019 

obec Roudno, katastrální území Roudno, parcelní číslo: 
 2180 dle Záznamu podrobného měření změn č. 717-128/2019 
 2208/2, 2209/1, 2209/2, 2209/3, 2209/4, 2209/5, 2209/7, 2807/2, 349/16, 383/2, 423/2, 446/2 

obec Leskovec nad Moravicí, katastrální území Slezská Harta, parcelní číslo: 
 st. 61, 218/2, 218/6, 218/7 
 218/35 dle Záznamu podrobného měření změn č. 107-128/2019  
 250 dle Záznamu podrobného měření změn č. 108-128/2019 

obec Lomnice, katastrální území Tylov, parcelní číslo: 
 1490, 1499, 844/1, 844/2, 865/4 

obec Valšov, katastrální území Valšov, parcelní číslo: 
 633/2 

Podle § 30 odst. 8 a odst. 10 vodního zákona se v tomto území ochranného pásma II. stupně 
zakazuje: 

1. Vjezd a setrvání motorových vozidel a obytných přívěsů, kromě vjezdu a setrvání vozidel správce vodní 
nádrže, orgánů při výkonu státní správy, vozidel Státní plavební správy, Policie České republiky, obecní 
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policie, ozbrojených sil České republiky, celní správy České republiky, Hasičského záchranného sboru České 
republiky, zdravotní a veterinární služby při výkonu služebních povinností. Zákaz vjíždění a setrvávání 
vozidel neplatí pro vlastníky, nájemce a vykonavatele práva hospodaření na pozemcích ležících v ochranném 
pásmu, vlastníka a provozovatele vodárenské infrastruktury náležící k vodní nádrži, uživatele rybářského 
revíru (t. j. subjektu hospodařícího v rybářském revíru ve smyslu zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, 
výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých 
zákonů (zákon o rybářství), uživatele míst určených ke spouštění plavidel za podmínky odstavení vozidel 
na odstavných a parkovacích plochách vyhrazených k tomuto účelu neprodleně po uskutečněné manipulaci 
s plavidlem, provozovatele stávajících dětských letních tábořišť, jejichž režim je upraven příslušnými 
Dohodami o bezúplatném užívání pozemků a dále držitele platného oprávnění vjezdu uděleného správcem 
vodní nádrže s konkrétně určenými podmínkami vjezdu (identifikační údaje, délka pobytu, druh vozidla, 
registrační značka vozidla, apod.). Za prokázání oprávněného důvodu či účelu vjezdu se považuje výkon 
pracovní činnosti v ochranném pásmu nebo výkon rybářské stráže.  

2. Umisťování staveb včetně jakýchkoliv mobilních obytných zařízení, mimo staveb a činností spojených 
s nutnými pracemi v rámci dopravní infrastruktury. 

3. Provádění stavebních činností, terénních úprav, zemních prací, vrtných prací a jiných obdobných činností, 
pokud nesouvisí s plavbou, provozem vodní nádrže, vodárenských zařízení nebo zlepšováním jakosti 
povrchových a podzemních vod a zvyšováním bezpečnosti vodní nádrže.  

4. Pastva hospodářských zvířat. 
5. Táboření, stanování, bivakování a rozdělávání ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem správce vodní 

nádrže. Nevztahuje se na umístění jednoduchých rybářských deštníků a jednoduchých stanových přístřešků 
do 2,5 m v průměru bez podsady na ochranu před povětrnostními vlivy v době výkonu rybářského práva na 
rybářském revíru, a to jen po odůvodněnou dobu a jen pro osobu oprávněnou k tomuto výkonu.  

6. Odstraňování a ukládání odpadů mimo místa vyhrazená se souhlasem správce vodní nádrže.  
7. Poškozování břehových travních a stromových porostů a zasakovacích pásů podél nádrže, které způsobí 

podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich 
odumření.  

8. Používání, přepravování, shromažďování a skladování závadných látek ohrožujících zdravotní nezávadnost 
a jakost vody.  

9. Pohyb vznášedel, přistávání motorových letadel na hladině vodní nádrže a přelety zemědělskými, 
vyhlídkovými, sportovními a podobnými letadly níže než 150 m nad hladinou vodní nádrže, mimo lety letadel 
při zabezpečování ochrany nebo zlepšování podmínek na vodní nádrži (například vápnění) a lety 
záchranných složek integrovaného záchranného systému ČR.  

10. Plavba plavidel se spalovacími motory používajících při plutí k pohonu přímo či nepřímo spalovací motor 
nebo hybridní pohon, jehož součástí je spalovací motor, nebo současně používajících k pohonu sílu větru 
a spalovací motor. Zákaz plavby se nevztahuje na plavidla správce vodní nádrže, orgánů při výkonu státní 
správy, Státní plavební správy, Policie České republiky, obecní policie, ozbrojených sil České republiky, celní 
správy České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, zdravotní a veterinární služby, 
vlastníka a provozovatele vodárenské infrastruktury náležící k vodní nádrži, pokud jsou použita při výkonu 
služebních povinností. Výjimku ze zákazu plavby lze udělit pouze pro plavidla uživatele rybářského revíru 
a plavidla nutná pro organizační zajištění a zajištění bezpečnosti účastníků při jednotlivých přesně 
definovaných tréninkových akcích a sportovních soutěžích pořádaných tělovýchovnými a sportovními 
organizacemi na vodní ploše nádrže se souhlasem správce nádrže. 

11. Plavba všech plavidel v ochranném prostoru 500 m od přehradního tělesa vyznačeném na břehu příslušnými 
plavebními znaky s dodatkovou tabulkou „Neplatí pro Povodí Odry, Státní plavební správu, IZS a VaK 
Bruntál“ a na vodní hladině plovoucími bójemi. Zákaz plavby neplatí pro plavidla správce vodní nádrže, 



 Čj.: MSK 145575/2019 Sp. zn.: ŽPZ/29106/2019/Mič 
 

 

  
4/11 

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 

   

Zavedli jsme systémy řízení 
kvality, environmentu 
a bezpečnosti informací 

 
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692  
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800   www.msk.cz 

 

Státní plavební správy, složek integrovaného záchranného systému a vlastníka a provozovatele vodárenské 
infrastruktury náležící k vodní nádrži, pokud jsou použita při výkonu služebních povinností.  

12. Provádění oprav plavidel mimo běžnou jednorázovou údržbu nebo drobné opravy neohrožující nebo 
neomezující čistotu povrchových vod.  

Podle § 30 odst. 10 vodního zákona se v tomto území ochranného pásma II. stupně omezuje: 

1. Lov ryb na rybářském revíru pouze v denní době lovu ryb stanovené prováděcím předpisem. Toto omezení 
se nevztahuje na jednotlivé případy odlovu ryb uživatelem rybářského revíru za účelem stabilizace rybího 
společenstva, záchrany rybí obsádky, průzkumné činnosti nebo v jednotlivých zvlášť odůvodněných 
případech. 

2. Obhospodařování rybářského revíru tak, aby byla dodržena vyváženost rybí populace (příznivý poměr mezi 
biomasou nedravých a dravých druhů ryb) a zamezen rozvoj nežádoucích cyprinidních druhů ryb. Uživatel 
rybářského revíru projedná návrh rybářského hospodaření se správcem nádrže.  

3. Obhospodařování lesních porostů na pozemcích určených k plnění funkce lesa pouze na režim účelového 
hospodaření pro zajištění ochranné funkce lesa zařazením do kategorie lesů zvláštního určení.  

Podle § 30 odst. 8 vodního zákona se v tomto území ochranného pásma II. stupně provedou 
následující technické úpravy: 

1. Správce vodárenské nádrže zajistí do 12 měsíců od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy 
vyznačení hranice ochranného pásma vodního zdroje II. stupně v souladu s mapovou přílohou č. 4 
dokumentace návrhu na viditelných místech (v místech předpokládaného pohybu osob) informačními 
tabulemi s nápisem „Ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje Kružberk“ a dále piktogramy se zákazem 
vjezdu, zákazem stanování a rozdělávání ohňů. Tabule budou označeny logem Povodí Odry, státní podnik. 
Vymezený ochranný prostor 500 m od přehradního tělesa se zákazem plavby bude vyznačen na břehu 
příslušnými plavebními znaky s dodatkovou tabulkou s textem „Neplatí pro Povodí Odry, Státní plavební 
správu, IZS a VaK Bruntál“ a na vodní hladině plovoucími bójemi.  

2. Stávající dopravní značení komunikací, zakreslené v mapové příloze č. 5 dokumentace návrhu na stanovení 
tohoto ochranného pásma, bude ponecháno beze změny.  

V souvislosti se sledováním účinnosti a dostatečnosti stanoveného způsobu ochrany vodního 
zdroje v dotčeném území se podle § 30 odst. 8 vodního zákona stanoví následující podmínky:   

1. Správce vodárenské nádrže zajistí monitoring jakosti vody ve vodní nádrži Slezská Harta s četností min. 6x 
ročně v rozsahu fyzikálně-chemických ukazatelů (teplotní režim, pH, kyslíkový režim, redox potenciál, 
vodivost, obsah živin, ostatní polutanty), ukazatelů biologické kvality vody (kvantita a kvalita fytoplanktonu, 
chlorofyl-a) a mikrobiologických ukazatelů (termotolerantní koliformní bakterie, Escherichia coli, intestinální 
enterokoky). Hlavní přítoky nádrže Slezská Harta (Moravice, Černý potok) a další hydrologicky významné 
přítoky (Kočovský potok, Rázovský potok) budou sledovány ve vegetačním období v ukazatelích živinového 
a kyslíkového režimu. Správce vodárenské nádrže stanoví odběrná místa v jednotlivých obdobích dle 
potřeby a aktuální situace. 

2. Správce vodárenské nádrže zajistí každoroční provádění terénních pochůzek, při kterých bude sledováno 
dodržování způsobu využívání pozemků a dodržování nařízených zákazů a omezení. 
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Rozsah území ochranného pásma II. stupně k ochraně vodního zdroje před ohrožením jeho 
vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti, označeného II. 3 území vodní nádrže Slezská 
Harta, je znázorněn v příloze, která je nedílnou součástí tohoto opatření. 

V ostatním zůstává rozhodnutí krajského úřadu č. j. MSK 154384/2006 ze dne 29. 9. 2006 beze změn.  

Odůvodnění 
Krajský úřad obdržel dne 3. 10. 2019 návrh správce vodárenské nádrže Kružberk, Povodí Odry, státní podnik, 
IČO 70890021, se sídlem Varenská 49, 701 26 Ostrava, podle § 30 odst. 1 a 6 vodního zákona na změnu 
ochranných pásem vodárenské nádrže Kružberk, stanovených rozhodnutím krajského úřadu č. j. 
MSK 154384/2006 ze dne 29. 9. 2006. Tímto rozhodnutím bylo změněno původní ochranné pásmo vodárenské 
nádrže Kružberk, stanovené rozhodnutím Okresního národního výboru v Opavě, odboru vodního hospodářství 
a pro věci zemědělství a lesnictví, zn. voda 1831/73-Ing. Kol. ze dne 1. 10. 1973, které tak pozbylo platnosti. 
Rozhodnutím krajského úřadu bylo k bezprostřední ochraně nádrže vymezeno ochranné pásmo I. stupně, jehož 
součástí je i území se zvláštním režimem hospodaření na pozemcích se zaměřením na odstraňování klestu, 
a vymezeno ochranné pásmo II. stupně, tvořené dvěma typy nesouvislých a nespojitých území, a to územím 
v lesních porostech kolem vodárenské nádrže a územím podél přítoků do vodárenské nádrže.  

Předmětný návrh byl doložen dokumentací označenou „Technická dokumentace k návrhu změny ochranného 
pásma II. stupně vodárenské nádrže Kružberk“, zpracovanou společností AQUATIS a. s. v prosinci 2018. Tato 
dokumentace obsahuje v souladu s vyhláškou č.  137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží 
a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, ve znění pozdějších předpisů, popisné 
a technické údaje o vodním zdroji, popis přírodních podmínek a charakteristiky území povodí vodního zdroje, 
popis stavu dle terénního průzkumu, analýzu rizik ohrožení vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního 
zdroje, návrh změny ochranných pásmech kolem vodárenské nádrže Kružberk včetně jeho zdůvodnění, návrh 
ochranných opatření, návrh ověřování účinnosti ochrany vodního zdroje ochrannými pásy, seznamem 
dotčených pozemků, mapovými podklady a záznamy podrobného měření změn v katastru nemovitostí.  

Krajský úřad projednal v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné povahy před jeho 
zveřejněním postupem dle téhož ustanovení správního řádu, včetně „Technické dokumentace k návrhu změny 
ochranného pásma II. stupně vodního zdroje vodárenské nádrže Kružberk na vodním toku Moravice“ 
předložené správcem vodní nádrže Kružberk s dotčenými správními orgány, které oslovil přípisem č. j. MSK 
166361/2019 ze dne 17. 12. 2019. Možnosti vyjádřit se k zaslanému návrhu využili Městský úřad Bruntál, odbor 
životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, přípisem č. j. MUBR/88361-19/tes-OŽP-162/2019/tes 
ze dne 6. 1. 2020, Státní plavební správa, pobočka Přerov, přípisem zn. 4544/PR/19 ze dne 17. 1. 2020, 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, přípisem č. j. MSK 14391/2020 
ze dne 23. 1. 2020 a Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, přípisem zn. 80/2020-910-
IPK/4 ze dne 4. 2. 2020. Krajský úřad se obdrženými stanovisky a připomínkami dotčených orgánů podrobně 
zabýval, jejich připomínky a požadavky vyhodnotil důvodnými, a proto je v návrhu opatření obecné povahy, 
respektive ve znění odpovídajících zákazů, zohlednil. 

Přípisem č. j. MSK 55123/2020 ze dne 6. 5. 2020 zveřejnil krajský úřad podle § 172 odst. 1 správního řádu 
návrh opatření obecné povahy, kterým se mění ochranná pásma vodárenské nádrže Kružberk, na úřední desce 
krajského úřadu a úředních deskách obecních úřadů příslušných obcí po dobu 15 dnů. V souladu s § 172 
odst. 4 správního řádu byl každý, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy 
přímo dotčeny, poučen o možnosti uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky ve lhůtě 15 dní ode dne 
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doručení návrhu opatření obecné povahy. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související 
s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, byli v souladu s § 172 odst. 
5 správního řádu poučeni o možnosti podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky 
ve lhůtě 30 dní ode dne jeho doručení. Dnem doručení návrhu opatření obecné povahy byl poslední den lhůty 
jeho vyvěšení na úřední desce krajského úřadu, v tomto případě den 22. 5. 2020. Vzhledem k tomu, že 
patnáctý den připadl na sobotu dne 6. 6. 2020, poslední den pro podání připomínek tak v souladu s § 40 
odst. 1 písm. c) správního řádu připadl na nejbližší příští pracovní den, tedy na pondělí 8. 6. 2020. Třicátý den 
připadl na neděli dne 21. 6. 2020, proto v souladu s citovaným ustanovením správního řádu připadl poslední 
den lhůty pro podání námitek na pondělí 22. 6. 2020. Ve stanovené lhůtě nebyly k návrhu opatření obecné 
povahy podány žádné připomínky.  

Dne 9. 6. 2020 obdržel krajský úřad podání právnické osoby Služby Bruntál, s. r. o. Jmenovaný v něm z titulu 
vlastníka pozemku parc. č. st. 64 v k. ú. Karlovec obsáhlým a zmatečným způsobem reaguje jednak na 
okolnosti projednávání změn č. 2 a č. 3 územního plánu Bruntál, dále v něm cituje zveřejněný návrh opatření 
obecné povahy ve věci změny ochranného pásma vodárenské nádrže Kružberk, v návaznosti na který jako 
vlastník citovaného pozemku, na němž byla umístěna stavba rodinného domu č. p. 45, požaduje za prokázané 
omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů v souladu s § 30 odst. 11 vodního 
zákona od vlastníka vodního díla Kružberk náhradu. V této souvislosti připomíná, že za dobu 10 let omezení 
opatřením obecné povahy o poskytnutí náhrady k dohodě nedošlo, a pro případ, že nyní o poskytnutí náhrady 
k dohodě nedojde, navrhuje, aby o jednorázové náhradě rozhodl soud. Byť tento požadavek svým obsahem 
fakticky nenaplňuje statut námitky podle § 172 odst. 5 správního řádu, dotyčný jej vznesl právě z titulu 
vlastnictví uvedené nemovitosti, a proto se s ním krajský úřad v souladu s citovaným ustanovením zabýval. 
Bez ohledu k tomu, že v situaci, kdy o poskytnutí náhrady za prokázané omezení užívání nemovitostí 
v ochranném pásmu vodního zdroje k dohodě nedojde, je zapotřebí se obrátit přímo na příslušný soud, nikoli 
na vodoprávní úřad, krajský úřad k uvedenému požadavku podotýká, že na avizovaném pozemku parc. č. st. 
64 v k. ú. Karlovec se předmětným návrhem opatření obecné povahy ochranné pásmo vodárenské nádrže 
Kružberk nevymezuje, a proto zde ani není možnost využití poukazovaného § 30 odst. 11 vodního zákona. 
Připomínky dotyčného stran projednání změn územního plánu se netýkají projednávané změny ochranného 
pásma, proto se k nim krajský úřad nebude nijak vyjadřovat. 

Po uplynutí lhůty pro podání připomínek obdržel krajský úřad dne 10. 6. 2020 podání obce Razová, dne 11. 6. 
2020 reagovala na zveřejněný návrh také obec Leskovec nad Moravicí a dne 26. 6. 2020 obdržel krajský úřad 
elektronické podání pana Pavla Linka, jednatele Českého rybářského svazu, z. s., Místní organizace Vrbno pod 
Pradědem.  

Obec Razová ve svém podání vyjádřila v souvislosti s vymezením předmětného ochranného pásma a s ohledem 
na stávající neúplné a nevyhovující odkanalizování obce především obavu z možného budoucího uložení 
povinnosti zamezit dalšímu znečišťování vodní nádrže Slezská Harta. Poukazuje, že očekávaná výše nákladů 
přibližně 150 mil. Kč na vybudování kanalizace v celé obci včetně nové čistírny odpadních vod, která je 
v současné době projekčně připravována, překračuje finanční možnosti obce. Obec má přitom za to, že celá 
tato záležitost měla být řešena v rámci výstavby vodního díla (myšleno vodní nádrže), respektive že pomoc 
státu a ostatních institucí obcím nacházejícím se na březích vodní nádrže při zamezení znečištění vody by měla 
být prioritou. Z tohoto důvodu požaduje, nejlépe písemně, finanční garanci státního podniku Povodí Odry na 
vybudování předmětné kanalizace a čistírny odpadních vod. Dále vznesla požadavek, aby v rámci stanovování 
ochranného pásma byl zaujat jasný postoj k povolování malých domovních čistíren odpadních vod, které jsou 
dle jejího názoru v současné době jediným řešením, a také aby byla stanovena jasná pravidla pro výstavbu 
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a provoz přístaviště v blízkosti, popřípadě v samotném ochranném pásmu tak, aby to nebránilo rozvoji 
turistického ruchu v obci.  

Obec Leskovec nad Moravicí úvodem svého podání připomíná, že čistota vody a břehových pozemků kolem 
vodní nádrže Slezská Harta je prvořadým cílem obce. Současně vyjadřuje přesvědčení, že současné nastavení 
pravidel chování na okolních pozemcích je dostačující, že přijetím předmětného návrhu na vymezení 
ochranného pásma se vymahatelnost práva z praktického hlediska nezmění, naopak může rozvoj a život 
v lokalitě Slezské Harty komplikovat. Obec se vymezuje proti zákazu uvedenému v bodu 2. opatření, 
vylučujícímu umisťování staveb včetně jakýchkoliv mobilních obytných zařízení, mimo staveb a činností 
spojených s nutnými pracemi v rámci dopravní infrastruktury, shledává jeho nesoulad s omezením zakotveným 
v bodu 5 opatření, dle kterého je v ochranném pásmu zakázáno táboření, stanování, bivakování a rozdělávání 
ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem správce vodní nádrže s výjimkou umístění jednoduchých rybářských 
deštníků a jednoduchých stanových přístřešků do 2,5 m v průměru bez podsady na ochranu před 
povětrnostními vlivy v době výkonu rybářského práva na rybářském revíru, a to jen po odůvodněnou dobu 
a jen pro osobu oprávněnou k tomuto výkonu. V této souvislosti vznáší dotaz, kde jsou poukazovaná místa 
vyčleněná pro zmíněné aktivity, kdy je tam správce vodního díla doplní a kdo je bude schvalovat. Závěrem 
svého podání obec uvádí, že jí z popisu vymezení ochranného pásma provedeného v návrhu opatření obecné 
povahy („Při návrhu hranic tohoto území bylo přihlédnuto k hranicím jednotlivých parcel dle katastru 
nemovitostí, pouze výjimečně k přirozeným i umělým hranicím v terénu. Hranice tohoto území je tvořena 
návodní hranou hráze VN Slezská Harta a dále pokračuje v maximální míře po hranici jednotlivých parcel dle 
katastru nemovitostí mezi kótou koruny bezpečnostního přelivu (496,83 m n. m.) a maximální hladinou vody 
v nádrži na kótě 498,80 m n. m. Pouze v několika případech ochranné pásmo zasahuje pouze na část pozemku 
a vyžaduje tak dělení pozemků na jednotlivé části pro vyznačení ochranného pásma vodního zdroje v katastru 
nemovitostí.“), není zcela zřejmá hranice stanoveného ochranného pásma. V této souvislosti vyjadřuje obavu, 
že pokud by tato hranice byla vedena po hranicích katastru, znamenalo by to ztrátu možnosti vybudování 
potřebných staveb. 

Pan Pavel Linek svým podáním vyjadřuje nelibost na jedné straně nad reálnými důsledky stávajícího 
nevhodného způsobu provozování především sportovního a rekreačního rybolovu v lokalitě vodní nádrže 
Slezská Harta, a na straně druhé nad tím, že v důsledku toho mají být vymezením ochranného pásma postiženi 
všichni rybáři. Žádá, aby státní podnik Povodí Odry navrhl opatření, která by rybářům „dávala záruky 
k dodržování ochrany vod před znečištěním či poškozením flory a fauny“. 

Vzhledem k tomu, že všichni jmenovaní své připomínky uplatnili opožděně, nebylo možno se s nimi v souladu 
se základními zásadami činnostní správních orgánů zabývat jako připomínkami k návrhu opatření obecné 
povahy dle § 172 odst. 4 správního řádu. Krajský úřad si k nim však v rámci dobré správy dovoluje uvést, že 
i v případě, kdy by uvedené připomínky byly podány ve stanovené lhůtě, nebylo by jim možno z následujících 
důvodů vyhovět, respektive přisvědčit. Povodí Odry, státní podnik, nese v souladu s § 30 odst. 12 vodního 
zákona náklady spojené s technickými úpravami v ochranných pásmech vodních zdrojů, které v souvislosti 
s jejich stanovením uložil vodoprávní úřad. Vzhledem k tomu, že povinnost vybudovat kanalizaci v obci Razová 
není projednávaným opatřením obecné povahy uložena, nelze po správci vodní nádrže z tohoto titulu 
požadovanou finanční garanci oprávněné požadovat. Co se týče požadavku obce Razová, aby v rámci 
stanovování ochranného pásma byl zaujat jasný postoj k povolování malých domovních čistíren odpadních vod, 
nutno v prvé řadě zapotřebí poznamenat, že návrh způsobu odkanalizování jednotlivých nemovitostí nelze 
hodnotit obecně, neboť se vždy odvíjí od konkrétní situace v místě samém, limitované především jeho 
technickými, popřípadě i hydrogeologickými, predispozicemi. Také proces povolování jednotlivých domovních 
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čistíren odpadních vod je vždy předmětem individuálního řízení vedeného příslušným správním orgánem, 
ve kterém je rozhodováno o konkrétním návrhu na základě k tomu shromážděných podkladů. V rámci 
navrhované změny ochranného pásma není do možností způsobu odkanalizování jednotlivých nemovitostí ani 
obce jako celku nijak zasahováno, proto k němu ze všech uvedených důvodů v rámci tohoto procesu nelze, 
a ani není zapotřebí, zaujmout komplexní stanovisko. K dalšímu požadavku obce Razová týkajícímu se 
nastavení jasných pravidel pro výstavbu a provoz přístaviště, nutno připomenout, že předmětné opatření 
obecné povahy nastavuje nová pravidla některých vybraných činností, které jsou z pohledu ochrany kvality vod 
v této vodní nádrži vnímány jako rizikové. Mezi nimi je zařazena také stavební činnost na pozemcích v blízkosti 
vodní hladiny, která je dle bodů 2 a 3 opatření výrazně omezena. Zde je namístě zdůraznit, že uvedené 
omezení se, s výjimkou několika pozemků ve vlastnictví města Bruntál (pozemek ostatní plocha parc. č. 1690 
v k. ú. Mezina),  státního podniku Lesy České republiky (lesní pozemky parc. č. 2075 v k. ú. Razová a parc. č. 
218/6 v k. ú. Slezská Harta), obce Roudna (lesní pozemek parc. č. 2180 v k. ú. Roudno) a obce Leskovec nad 
Moravicí (vodní plocha parc. č. 250 v k. ú. Slezská Harta), dotýká pouze nemovitostí ve správě státního podniku 
Povodí Odry, který toto omezení sám navrhl a tím de facto také jasně deklaroval svůj soukromoprávní postoj 
k možnostem jejich využití. Předmětné omezení se netýká pozemků ve vlastnictví obce Razová ani jiných 
soukromých osob. Krajský úřad má přitom za to, že přijetím nejen tohoto omezení ve veřejném zájmu, kterým 
je v tomto případě zájem na vyloučení možných příčin ohrožení kvality vody ve vodní nádrži Slezská Harta, 
a tím i níže ležící vodárenské nádrži Kružberk, která je jedním z klíčových prvků zásobovacího systému celého 
Moravskoslezského kraje, nebude bráněno udržitelnému turistickému ruchu v obci nad všeobecně přijatelnou 
míru, neboť všechny dosud náležitým způsobem provozované možnosti jejího využití k rekreačním účelům, 
včetně  provozu stávajícího přívozu v obci Razová, budou i nadále v co největší míře zachovány. Omezení 
zakotvená v bodech 2 a 5 nejsou ve vzájemné nesouladu, jak vnímá obec Leskovec nad Moravicí, neboť 
vymezují dva odlišné okruhy činností, které jsou z pohledu ochrany kvality vody ve vodní nádrži vnímány jako 
rizikové a z toho důvodu jsou, s uvedenými výjimkami, v ochranném pásmu zakázány. Skutečnost, že táboření, 
stanování, bivakování a rozdělávání ohně je v ochranném pásmu možné pouze na místech k tomu se 
souhlasem správce vodní nádrže vyhrazených, nelze vykládat tak, že správce vodního díla je tím subjektem, 
který má povinnost tato místa vyčlenit. Tou bude zřejmě subjekt, který má na provozování uvedených činností 
zájem a je proto na něm, aby si vhodné místo navrhl a se správcem vodního díla jeho vymezení kladně 
projednal. Krajský úřad má za to, že navrhovanými opatřeními a zákazy neznemožňuje ani výkon rybářství 
provozovaného v souladu s příslušnými zákony ani neomezuje způsob jeho provozování nad všeobecně 
přijatelnou míru, jak se domnívá pan Linek. V této souvislosti je nutno poukázat na obecně platnou skutečnost, 
že táboření, stanování, bivakování a rozdělávání ohně osobám na pozemcích, které nejsou v jejich vlastnictví, 
je možné pouze se souhlasem jejich vlastníka nebo na místech k tomu vyhrazených. Je tedy zřejmé, že bez 
souhlasu státního podniku Povodí Odry, který většinu pozemků podél Slezské Harty spravuje, a mimo místa 
k tomuto účelu vyhrazená nejsou tyto činnosti možné ani dnes. Stejně je tomu tak i v případě zákazu vjezdu 
a setrvání motorových vozidel a obytných přívěsů na tyto pozemky, které nejsou veřejnými komunikacemi. Byť 
předmětné opatření obecné povahy nastavuje nové regulativy některých vybraných činností, dle názoru 
krajského úřadu přitom respektuje a v maximálním rozsahu zachovává všechny dosud možné způsoby jejího 
využití k rekreačním účelům. Co se týče poukazovaných nejasností ve způsobu vedení hranice předmětného 
ochranného pásma, krajský úřad podotýká, že hranice ochranného pásma není vedena po hranici katastru, ale 
s výjimkou několika pozemků vede po hranicích jednotlivých parcel dle katastru nemovitostí, z hlediska 
nadmořské výšky situovaných mezi uvedenými kótami.  

Po projednání návrhu opatření obecné povahy v souladu s § 172 správního řádu a § 115a vodního zákona 
krajský úřad podle § 30 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 30 odst. 5 téhož zákona, které umožňuje 
stanovovat ochranná pásma II. stupně postupně po jednotlivých územích, nyní za účelem omezení rizika 
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přímého ohrožení a znečištění povrchových vod vznikající v důsledku nepřiměřeného rekreačního využívání 
víceúčelové vodní nádrže Slezská Harta s vodárenským využitím, která má coby předřazená nádrž 
bezprostřední vliv na množství a jakost surové vody ve vodárenské nádrži Kružberk, změnil ochranná pásma 
vodárenské nádrže Kružberk, stanovená rozhodnutím krajského úřadu č. j. MSK 154384/2006 ze dne 29. 9. 
2006 tak, že ochranné pásmo II. stupně k ochraně vodního zdroje před ohrožením jeho vydatnosti, jakosti 
nebo zdravotní nezávadnosti rozšířil o území označené „II. 3 území vodní nádrže Slezská Harta“, a to v rozsahu 
vymezeném v příloze tohoto opatření obecné povahy.  

Možné jakostní a hygienické závady přímo ve vodě akumulované v nádrži Slezská Harta mohou být způsobeny 
především činnostmi prováděnými přímo v nádrži nebo v bezprostřední blízkosti hladiny nádrže. Za účelem 
vyloučení takových možností ohrožení jakosti a zdravotní nezávadnosti, se zohledněním výsledků odborných 
prací (např. Studie jakosti vody v údolí Slezská Harta zpracovaná státním podnikem Povodí Odry v březnu 
2009, Územní studie využitelnosti vodní plochy a břehových pozemků vodní nádrže Slezská Harta zpracovaná 
společností Sweco Hydroprojekt a. s. v prosinci 2014) a dlouhodobého sledování v povodí vodárenské nádrže, 
jsou v nově vymezeném území ochranného pásma II. stupně navržena opatření, z nichž vyplývají zákazy, 
omezení a podmínky užívání nemovitostí nebo činností ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost 
povrchových vod ve vodní nádrži Slezská Harta a potažmo tak ve vodárenské nádrži Kružberk.  

Zákaz vjezdu a setrvání motorových vozidel a obytných přívěsů uvedený pod bodem 1 je stanoven za účelem 
ochrany významného vodárenského odběru před možným únikem závadných látek do podzemních 
a povrchových vod a následně do vodní nádrže Slezská Harta. Zákaz umisťování staveb včetně jakýchkoliv 
mobilních obytných zařízení a provádění stavebních činností, terénních úprav, zemních prací, vrtných prací 
a jiných obdobných činností, stejně jako pastvy hospodářských zvířat, zakotvený v bodech 2, 3 a 4 je stanoven 
za účelem minimalizace přísunu znečištění odpadními vodami nebo jinými závadnými látkami do povrchových 
vod a následně do vodní nádrže Slezská Harta. Zákazy vybraných činností jmenovaných pod body 5, 6, 8, 9 
a 12 slouží k vyloučení dalších příčin ohrožení jakosti, zdravotní nezávadnosti a znečištění povrchové vody ve 
vodní nádrži Slezská Harta. Zákaz plavby plavidel se spalovacími motory stanovený bodem 10 za účelem 
minimalizace rizika ohrožení jakosti, zdravotní nezávadnosti a znečištění povrchové vody ve vodní nádrži 
Slezská Harta reaguje na dosavadní zkušenosti s režimem udělováním výjimek ze zákazu a omezení plavby pro 
plavidla se spalovacími motory na vodní nádrži Slezská Harta (na několikaletá období, pro komerční účely). 
Zákaz poškozování břehových travních a stromových porostů a zasakovacích pásů podél nádrže uvedený 
v bodě 7 je stanoven za účelem omezení smyvů z obhospodařovaných pozemků a převedení povrchového 
odtoku na odtok podzemní, čímž dochází k zadržení vody v krajině a k vytvoření aktivního protierozního 
opatření. Zákaz plavby všech plavidel v ochranném prostoru 500 m od přehradního tělesa uvedený v bodě 11 
je stanoven za účelem minimalizace rizika zastavení nebo omezení odběru/dodávky pitné vody z důvodu 
havarijních událostí. Omezení možnosti lovu ryb mimo denní dobu uvedené v bodě 1 minimalizuje rizika 
ohrožení jakosti, zdravotní nezávadnosti a znečištění povrchové vody ve vodní nádrži Slezská Harta vznikající 
v souvislosti s dlouhodobým setrváváním lovících osob na pobřežních pozemcích, a to konkrétně znečišťováním 
okolních pozemků v důsledku chybějícího sociální zázemí a nedovoleným nakládáním s odpady. Účelem 
omezení stanoveného v bodě 2 je zmírnění projevů eutrofizace vody v nádrži a garance dodržení způsobu 
rybářského obhospodařování revíru v budoucím období. Omezení způsobu obhospodařování lesních pozemků 
uvedené v bodě 3 zabezpečí upřednostnění mimoprodukčních funkcí lesa před funkcemi produkčními, a tím 
uplatňování šetrných postupů k půdnímu krytu, vhodnější volbu druhové skladby dřevin, způsobu obnovy 
i obnovných postupů. Technické úpravy uložené body 1 a 2 zajistí vyznačení vymezeného ochranného pásma 
na viditelných místech a zachování stávajícího dopravního značení. 
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Nově vymezované území ochranného pásma II. stupně, označené II. 3 území vodní nádrže Slezská Harta, je 
navrženo na ploše cca 966 ha celkem na 14 katastrálních územích – Bílčice, Bohdanovice, Bruntál-město, 
Dlouhá Stráň, Jelení u Bruntálu, Karlovec, Leskovec nad Moravicí, Mezina, Nová Pláň, Razová, Roudno, Slezská 
Harta, Tylov a Valšov. Při návrhu hranic tohoto území bylo přihlédnuto k hranicím jednotlivých parcel dle 
katastru nemovitostí, pouze výjimečně k přirozeným i umělým hranicím v terénu. Hranice tohoto území je 
tvořena návodní hranou hráze VN Slezská Harta a dále pokračuje v maximální míře po hranici jednotlivých 
parcel dle katastru nemovitostí mezi kótou koruny bezpečnostního přelivu (496,83 m n. m.) a maximální 
hladinou vody v nádrži na kótě 498,80 m n. m. Pouze v několika případech ochranné pásmo zasahuje pouze na 
část pozemku a vyžaduje tak dělení pozemků na jednotlivé části pro vyznačení ochranného pásma vodního 
zdroje v katastru nemovitostí. Podkladem pro zápis změn údajů v katastru nemovitostí jsou záznamy 
podrobného měření změn.  

Přesný rozsah území II. 3 území vodní nádrže Slezská Harta je zakreslen v přehledné situaci a v mapových 
listech zájmového území v měřítku 1 : 5 000. Uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dokumentace, která je 
v písemné podobě uložena u krajského úřadu. 

Poučení  
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).  

Technická dokumentace k návrhu změny ochranného pásma II. stupně vodárenské nádrže Kružberk je 
v písemné podobě uložena u krajského úřadu (kancelář č. B 519 v 5. poschodí budovy Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 117, Ostrava). 

Další poučení  
V souladu s § 30 odst. 11 vodního zákona náleží za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v ochranných 
pásmech vodních zdrojů jejich vlastníkům, nájemcům nebo pachtýřům náhrada, kterou je v tomto případě 
povinen na jejich žádost poskytnout vlastník vodního díla vodárenské nádrže. Nedojde-li o poskytnutí náhrady 
k dohodě, rozhodne o jednorázové náhradě soud. 

Podle § 30 odst. 12 vodního zákona nese náklady spojené s technickými úpravami v ochranných pásmech 
vodních zdrojů, uložené vodoprávním úřadem k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti, 
vlastník vodárenské nádrže. 

Ing. Bc. Lenka Heczková   
vedoucí oddělení 
vodního hospodářství 
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Toto opatření musí být ve smyslu § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno minimálně po dobu 15 dnů na místě 
k tomu obvyklém na úřadech: 

1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava  
2. Obecní úřad Bílčice, č. p. 61, 793 68 Bílčice, ID DS: h9kbwpa 
3. Obecní úřad Jakartovice, č. p. 89, 747 53 Jakartovice, ID DS: jj2b4fh 
4. Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál, ID DS: c9vbr2k 
5. Obecní úřad Dlouhá Stráň, č. p. 47, 792 01 Dlouhá Stráň, ID DS: t2bbw8k 
6. Obecní úřad Milotice nad Opavou, č. p. 55, 792 01 Milotice nad Opavou, ID DS: nj7bm5b 
7. Obecní úřad Leskovec nad Moravicí, č. p. 42, 793 68 Leskovec nad Moravicí, ID DS: fndbpye 
8. Obecní úřad Mezina, č. p. 2, 792 01 Mezina, ID DS: e6har34 
9. Obecní úřad Nová Pláň, č. p. 26, 792 01 Nová pláň, ID DS: 4iiaxr5 
10. Obecní úřad Razová, č. p. 351, 792 01 Razová, ID DS: emabine 
11. Obecní úřad Roudno, č. p. 56, 792 01 Roudno, ID DS: eedbwjj 
12. Obecní úřad Lomnice, č. p. 42, 793 02 Lomnice, ID DS: vjxar2g 
13. Obecní úřad Valšov, č. p. 72, 792 01 Valšov, ID DS: jbnbnvw 

Krajský úřad žádá uvedené obecní úřady o zpětné zaslání potvrzení o zveřejnění této vyhlášky. Toto opatření se 
podle § 25 odst. 2 správního řádu vyvěsí na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, poslední 
den 15denní lhůty jejího vyvěšení je dnem jejího doručení. Na ostatních úředních deskách se opatření veřejnou 
vyhláškou pouze oznamuje.  

Vyvěšeno dne: 

Sňato dne: 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření: 

Na vědomí 
1. Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody, 1222/12, 110 15 Praha 1, ID DS: n75aau3, ke zn. 80/2020-

910-IPK/4 ze dne 4. 2. 2020 
2. Státní plavební úřad, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7, ID DS: pwzaih7, ke zn. 4544/PR/19 ze dne 17. 1. 2020 
3. Úřad pro civilní letectví, K Letišti 1149/23, 161 00 Praha 6, ID DS: v8gaaz5 
4. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a 

krajiny – zde, k č. j. MSK 14391/2020 ze dne 23. 1. 2020 
5. Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Nádražní 20, 792 01 

Bruntál, ID DS: c9vbr2k, k č. j. MUBR/88361-19/tes-OŽP-162/2019/tes ze dne 6. 1. 2020 
6. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava, ID DS: wwit8gq 
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